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 علیكم ورحمة هللا و�ر�اته. السالم

 .نعم

للهم اغفر االعالمین، وصلى هللا وسلم و�ارك على عبده ورسوله نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین، الحمد هلل رب 

 والسامعین �ا ذا الجالل واإلكرام.لنا ولشیخنا 

  .تفاضل أهل اإل�مان في األعمال: "�اب -رحمه هللا تعالى-لبخاري قال اإلمام ا 

 یى المازني".حدثنا إسماعیل قال: حدثنا مالٌك عن عمرو بن �ح

 �الجمع؟ أمحدثني �اإلفراد 

 طالب: حدثنا.

 عندي حدثني �اإلفراد.

 طالب:...

 طالب: عندي �الجمع.

 أو شیًئا؟ما أشار إلى أن هناك نسخة 

 طالب: ال ما أشار إلى شيء.

 نعم.

 -ه عنرضي هللا-حدثني إسماعیل قال: حدثني مالٌك عن عمرو بن �حیى المازني عن أبیه عن أبي سعید الخدري "

م ار النار، ثیدخل أهل الجنة الجنة، و�دخل و�دخل أهل الجنة الجنة وأهل الن«قال:  -صلى هللا علیه وسلم-عن النبي 

في  ا فُیلقون �قول هللا تعالى: أخرجوا من �ان في قلبه مثقال حبٍة من خردٍل من اإل�مان، فُیخَرجون منها قد اسودو 

قال  »ء ملتو�ة؟فینبتون �ما تنبت الِحبة في جانب السیل، ألم تر أنها تخرج صفرا ،-شكَّ مالكٌ -نهر الحیا أو الحیاة 

 مرٌو: الحیاة، وقال: خردل من خیر.وهیب: حدثنا ع

ن سهل بحدثنا محمد بن عبید هللا قال: حدثنا إبراهیم بن سعد عن صالح عن صالٍح عن ابن شهاٍب عن أبي أمامة  

-لیه وسلمصلى هللا ع-نه سمع أ�ا سعید الخدري �قول: قال رسول هللا �قول: إ أنه سمع أ�ا سعید الخدري  ،بن ُحنیف

مر عُعِرض علي و بینا أنا نائم رأیت الناس ُ�عرضون علي وعلیهم ُقُمص؛ منها ما یبلغ الُثَدّي ومنها ما دون ذلك، «: 

 ".»بن الخطاب وعلیه قمیٌص �ُجرُّه، قالوا: فما أّولت ذلك �ا رسول هللا؟ قال: الدین

فیقول  ،أجمعین، أما �عد وصحبه آله وعلى محمد نبینا ورسوله عبده على و�ارك وسلم هللا وصلى العالمین، رب هلل الحمد

أبي سعید �الهما، قال الحافظ ابن  ي: �اب تفاضل أهل اإل�مان. ثم ذ�ر الحدیثین، حدیث-رحمه هللا تعالى-المؤلف 
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مان الُمجرَّد عن عمال، �اب تفاضل أهل اإل�مان في األعمال؛ ألن اإل�حجر: قوله: �اب تفاضل أهل اإل�مان في األ

ق دعواه األعمال  وهو  ،ما یدل علیه شيٌء ظاهر یتفاضلون �ه؛ ألن ُمدعي اإل�مان من غیر عمل لیس له دلیل ُ�صدِّ

یدل ناس إال من خالل ما لكن هذا التفاضل ال �عرفه ال ،في القلوب من اإل�مان مر �اطن، هللا �علم مقدار ما �قرأ�ًضا أ

إن التقوى ها هنا �ما قال  :وأنه �صّح من غیر عمل أو �قول ،ن اإل�مان في القلبعلیه من عمل، ولذا من �قول: إ

و�خالف هذه التقوى التي مفادها فعل المأمورات واجتناب المحظورات، �خالف حقیقة  ،-علیه الصالة والسالم-النبي 

 ا.ا هنالتقوى ه :التقوى و�قول

ل �قوله: أما إنه لو اتقى هللا ما خالفه، لو اتقى هللا ما خالف، �ما ُذِكر ذلك عن قدامة بن عثمان بن مظعون أنه استد 

اِلَحاتِ  َوَعِمُلوا آَمُنوا الَِّذینَ  َعَلى َلْیَس { اِلَحا ِمُلواَوعَ  َوآَمُنوا َقْوااتَّ  َما ِإَذا َطِعُموا ِفیَما ُجَناحٌ  الصَّ فاستدل  ]٩٣:ئدةالما[}تِ الصَّ

ه �كالٍم قوي؛ ألن هذ -رضي هللا عنه-وال ینافي التقوى، فرّد علیه عمر  ،�ه على أن شرب الخمر ال ینافي اإل�مان

 مغالطة، �من یدعي لوًنا �خالف لونه الظاهر، أو یدعي غنى وهو مشهور �الفقر، دعاوى مقرونة �ما �كذِّبها، یزعم

اجتناب ! أما إنك لو اتقیت هللا ما شر�ت الخمر؛ ألن حقیقة التقوى فعل المأمورات و اإل�مان و�زعم التقوى و�شرب الخمر

لى لكن ما الدلیل ع ،مقرها القلب »التقوى ها هنا«الرسول نعم قال:  ..المحظورات، فالذي یزعم أن التقوى ها هنا

 وجودها، فضًال عن أن یوجد دلیل على انتفائها وضعفها واإلخالل بها؟

و�حتمل أن تكون سببیة، �عني عند التفاضل الحاصل  ،تفاضل أهل اإل�مان في األعمال، �قول: في ظرفیة�قول: �اب 

في اإل�مان �سبب األعمال، فیكون نصیب المؤمن من هذا الوصف الخفي �قدر نصیبه من عالمته الظاهرة التي هي 

 صّدقه العمل. األعمال، لیس اإل�مان �التحلي وال �التمني، ولكن ما وقر في القلوب و 

ذا إن ه :ما سبق الناس �صالة وال �صیام، ولكن �ما وَقَر في قلبه من إ�مان، قد �قول قائل -رضي هللا عنه-أبو �كر 

قال مثل اإل�مان �النسبة لألعمال، لكن هل �مكن أن � ،دلیل على أن العمل لیست داللته قطعیة على تفاضل األعمال

له من ال ینطق عن الهوى؟ مثل ما شهد له حینما استرخى إزاره، قال: أنت ال  �من شهد هذا لكل أحد؟ أو هذا خاص

ة هذا تز�ی ،هذا الكالم لیس �صحیح :تفعله خیالء، لكن لو جاءنا شخص �جّر إزاره و�قول: أنا ال أفعله خیالء، نقول

 إ�مان غیره، و�ن �ان عملهصحیح، و��مانه أرجح من  :للنفس، لكن لو شهد له المعصوم الذي ال ینطق عن الهوى قلنا

ق الدعوى إال العملالظاهر أقل، لكن غیر أبي �كر ما عندنا برهان و   .ال دلیل نصدِّ

 طالب:...

ه  ُ�عَلم عنال، لكن العالمات الظاهرة الداللة الظاهرة الداللة الظاهرة على ز�ادة اإل�مان، الباطن الذي نعماألعمال �لها، 

 ورحمته، لكن منازل الجنة ال ُتنال إال �األعمال. -جل وعال-ل الجنة �فضل هللا ما في إال العمل الظاهر، ودخو 

 طالب:...



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=F۱٤۰==E=
=

٤ 

 ین؟ أ

 لكن حتى أبو �كر العالمة الظاهرة قد یوجد من هو أكثر منه فیها.  ،معروف نعم

 طالب:...

ظاهرة �عمل من األعمال ال لكن ما سبق �صیام وال صالة وال �ذا. ولذلك تجد من العبَّاد من ،أعمال ظاهرة وجلیلة و�ذا

ي هي أضعاف ما �عمله �ثیٌر من أهل العلم العاملین في نصر الدین و�عزاز الدین و�عزاز أهله والدفاع عن قاضا�اه الت

 . كن سبق في أمور نفعها أعظم ومتعدٍّ ل ،أفضل األعمال، فیكون ما سبق �صالة وال صیام

وقد   بن عبد هللا األصبحي المدني ابن أخت مالك، خاله مالك بن أنس،قوله: حدثنا إسماعیل هو ابن أبي أو�س عبد هللا

بن وافقه على روا�ة هذا الحدیث عبد هللا بن وهب ومعُن بن عیسى القّزاز، له موطأ من موطآت مالك، أحد الرواة، وا

  وهب �ذلك، عن مالك ولیس هو في الموطأ، ولیس هو في الموطأ، قال الدارقطني: هو غر�ٌب صحیح.

ن أقوله: یدخُل للدارقطني من طر�ق إسماعیل وغیره: ُیدِخل هللا، ومعلوٌم  �ل حال �كفینا أنه غر�ب أنه صحیح.على 

ل ، والفعل ُینسب إلى فاعله الحقیقي، وهذا هو األصل، وُ�نسب إلى المتلبس �ه على سبی-جل وعال-المدِخل هو هللا 

كن من ، ُینسب إلیه الدخول حقیقًة، �ما �قال: دخل ز�د المسجد، دخل، لالتوسع، وأ�ًضا هذا الداخل وهو عاقل له إرادة

ن و�ذا له ولإلسماعیلي من طر�ق اب »ُیدِخل من �شاء برحمته«، وزاد من طر�ق معن: -جل وعال-الذي أدخله؟ هللا 

 وهب. 

 أقل من حبة همثقال حبٍة ما فی �فتح الحاء، وهو إشارٌة إلى ما ال أقل منه، »من �ان من �ان في قلبه مثقال َحبة«قوله: 

و�حتمل أن تكون �بیرة، وجاء ما یدل أو في �عض  ،الخردل، �عني لو �ان مثقال حبة الحبة �حتمل أن تكون صغیرة

ا ال أقل محاء وهو إشارة إلى الروا�ات أنها ُبرَّة، وجاء ما یزن ذّرة، على �ل حال الشارح �مكن یذ�ر الروا�ات، �فتح ال

  منه.

لمعرفة اخطابي: هو هو َمثٌل لیكون عیاًرا في المعرفة ال في الوزن، هو مثقال هو معیار أو مثل لیكون عیاًرا في قال ال

ن �ما ُیوزَ ال في الوزن؛ ألن اإل�مان معنوي، والوزن إنما �كون للحسیات، وال یبُعد أن �كون للمعنو�ات ِثَقل �مكن أن 

 ألن ما ُ�شِكُل �ذا؟توزن األعمال؛ 

 ..طالب:.

 �الفتح؟

 طالب:...

في المعقول ُیَردُّ إلى المحسوس لُیفَهم؛ ألن المعقول ما �مكن وزنه وال بیان مقداره إال �شيء إال �عد تمثیله �المحسوس، 

وقال إمام الحرمین: الوزن للصحف المشتملة على األعمال، للصحف المشتملة على األعمال، �ما في حدیث البطاقة، 
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، لكن �مكن أن ُیوَزن ما ُتكتب فیه هذه الكلمة أو ُ�كَتب األجر المترتب على اى من المعاني ولیست ِحس� ال إله إال هللا معن

 هذه الكلمة في �طاقة أو في ِسِجل أو في ورقة أو في شيء ثم توَزن هذه الورقة. 

ن ل، وقال غیره: �جوز أوقال إمام الحرمین: الوزن للصحف المشتملة على األعمال، و�قع وزنها على قدر أجور األعما

د األعراض فُتوَزن. وما ثبت من أمور اآلخرة �الشرع ال دخل للعقل فیه. المعتزلة لما أعملوا عقولهم وقدّ  موها على ُتجسَّ

   النصوص أنكروا المیزان، غیر معقول، األجور ُتوَزن؟ ُتوَزن األجور؟

ع مفیما نعرف من تعاملنا الظاهر، �عني خلنا نتعامل  ؟الیین �مطیب، ختمة بثالثة مالیین حسنة �م وزنها الثالثة م

ثل شاعر مما �مكن أن ُتوَزن، الحسنات هللا أعلم، ما، معاني هذه،  :المسألة عقلیة دون شرع �ما تتعامل المعتزلة �قولون 

زن هذه الوزن هنا و أعطاه أقل، فأعطاه، مدحه  لمال، هذا الشعر �مكن وزنه؟ وثانٍ من ا ا�بیرً  ا، وأعطاه مبلغً امدح ملكً 

ل لجنة من �بار األد�اء وقرروا أن هذا �ستحق �ذا ؟القصائد هل هو وزن ِحسي قل وهذا �ستحق �ذا �حسب ثِ  ،�عني ُشكِّ

ما  :لواهذا المدح في معاییرهم، هذه معنو�ة. هم عاملوا جزاء الحسنات وما ُرتِّب علیها من أجور على هذا المقیاس، وقا

لى ع�ة ألن هذه األمور ما �مكن وزنها، فأنكروا المیزان؛ ألنهم تعاملوا مع هذه األمور المعنو شيء اسمه میزان؛  هفی

 ضوء ما �عرفونه في دنیاهم.

د األعراض فُتوَزن، مثل من تبع الجنازة �ان له قیر   هو  ما؟ داط، قیراط من األجر، قیراط و�عوقال غیره: �جوز أن ُتجسَّ

د هذا المقدار من األجر �الجبل العظیم، فهذا مثله، وقال غیره: �جالقیراط من األجر؟ مثل الجبل ال وز أن عظیم، ُجسِّ

د األعراض فُتوَزن وما ثبت من أمور اآلخرة �الشرع ال دخل للعقل فیه.   ُتجسَّ

ة محدودة ومن أجل هذا ضّل من ضّل حینما استرسل وراء عقله وأقحمه في �ل شيء، مع أن العقل طاقة محدودة، طاق

سفة ن من یوَصف �كبر العقل و�الذ�اء الُمفِرط تجده أحیاًنا �أتي �ما �ضحك، �أتي �ما �ضحك، أحد الفالا حتى إجد� 

من  وأحیاًنا �حتاج إلى إغالق الباب، فحفر لها حفرة ،الكبار �جلس في غرفة، �خلو فیها، و�ان عنده قطة تدخل وتخرج

 ر حفرة ثانیة.ه القطة فحفتحت الباب صارت تدخل وتطلع، ولدت هذ

 طالب:...

، وأظن حكیم وفیلسوف وعقل �بیري یدخل األم ما یدخل االبن؟ على أنه یزعم أنه الذما تكفي الحفرة األولى؟ ثم قیل له: 

 َكالَّ {ب، ال بد أن ُ�عاقَ  ا قیل. فكل إنسان یرى في نفسه شیًئاعلى م اي استدرك علیه واحد ما هو �الحیل، أظنه مجنونً الذ

ما رأى أن  ه هذا الرأي �عنيلكن لو استغنى فقط لكن ما رأى في نفس ]٧: ٦العلق[}اْسَتْغَنى َرآهُ  َلَیْطَغى. َأنْ  نَسانَ اإلِ  ِإنَّ 

 نفسه تستحق هذا الغنى.

ه صار الحمد هلل یوجد من أغنیاء المسلمین من هو خیر �كثیر من غیره، لكن إذا رأى نفسه، العالم إذا رأى أن نفسه أن 

 صار عالًما فهو جاهل، وهكذا. هلكن �ونه یرى أن ،وُ�صنَّف مع العلماء ال �أس اني �ونه عالمً �ع اعالمً 
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حید، ما وما ثبت من أمور اآلخرة �الشرع ال دخل للعقل فیه، والمراد �حبة الخردل هنا ما زاد من األعمال على أصل التو  

خیر ما یزن أخرجوا من قال: ال إله إال هللا وعمل من ال«زاد من األعمال على أصل التوحید؛ لقوله في الروا�ة األخرى: 

 .»ذرة

ا قال: ومحل �سط هذا �قع في الكالم على حدیث الشفاعة، حیث ذ�ره المصنف في �تاب الرقاق. فُیخرَجون منها اسودو  

لروا�ة �ذا في هذه ا�سبب إحراقهم �النار، نسأل هللا العافیة، فیلقَون في نحر في نهر الحیا أو الحیاة. في نهر الحیا 

قصر هو ألن المراد �ل ما تحصل �ه الحیاة، والحیا �اله جزم الخطابي وعلیه المعنى؛ �المد، ولكر�مة وغیرها �القصر، و�

صر فهو �قول �معنى الحیاة من الحیاء الممدود الذي هو �معنى الخجل، الحیا �الق ،هو المطر، و�ه تحصل حیاة النبات

ا؛ ألنه �ه تحیا ل هو �جتمع مع الحیاة في أصل المادة، الحیا، والعرب تسمي العشب حی� ب ،قر�ب من حیث المعنى

 یاء الممدود الذي هو �معنى الخجل.نفوس، البهائم تحیا �ه، فهو ألیق �معنى الحیاة من الح

ة، دة حب، والواحة جمعقوله: الِحبة �كسر أوله، قال أبو حنیفة الدینوري: الِحبة جمع بذور النبات، واحدتها حبة، الِحب 

زنها لذي معنا و اواحدتها َحبة �الفتح أ�ًضا، و�نما افترقا في الجمع،  ،واحدتها َحبة �الفتح وأما الَحبُّ فهو الحنطة والشعیر

 والثاني جمعها َحّب.  ،أي جمعها ِحبة

وهیب في آخر الباب قال  وقال أبو المعالي في المنتهى: الِحبة �الكسر بذور بذور الصحراء مما لیس �ُقوت. وقال

 ردل من خیر بدل منمالك، الحیاة بدون شك، وخ ي روا�ة وهیب مما �ختلف فیه عنوهیب: حدثنا عمرٌو: الحیاة �عني ف

 خردل من إ�مان.

�عني  قوله: قال وهیب: أي ابن خالد: حدثنا عمرٌو أي ابن �حیى المازني المذ�ور، قوله: الحیاة �الخفض على الحكا�ة، 

 ،كي الحدیثلكنه یر�د أن �ح ،هیب: حدثنا عمرٌو: الحیاِة، �عني لو عاملناها على أنها هي مقول القول لقلنا: الحیاةُ قال و 

ا وافق ومراده أن وهیبً  ،فهي مخفوضة على الحكا�ة، �الخفض على الحكا�ة »فُیلَقون في نهر الحیاةِ «وهذه لفظٌة منه، 

ئدة: ولم �شك �ما شّك مالك، فا ،في نهر الحیاة :مالًكا في روایته لهذا الحدیث عن عمرو بن �حیى �سنده، وجزم �قوله

ر هنا.أخرج مسلم هذا الحدیث من روا�ة مالك فأبهم الشاكّ   ، فأبهم الشاّك وقد ُ�فسَّ

َر هنا؛ ألن  ، قوله: وقال خردل من خیر، خردٍل من خیر؛ �قول المعلِّق: �ذا ولعله: قد ُفسِّ َر الشكُّ ه قال: شكَّ مالك، فسِّ

مثقال حبة من خردل  :وفي روایته ،ألنه في الروا�ة األصلیة خردل من إ�مان، هو على الحكا�ة أ�ًضا أي وقاله وهیب

ذ�ر هذه  -رحمه هللا-ي من خیر، فخالف مالًكا أ�ًضا في هذه الكلمة، وقد ساق المؤلف حدیث وهیب اإلمام البخار 

�عتني  -رحمه هللا-المتا�عة من وهیب لإلمام مالك من أجل هذه الفروق المذ�ورة، هذه الفروق المذ�ورة، فاإلمام البخاري 

�مثل هذه الفروق ال سیما إذا ترتب علیها شيٌء من االختالف في المعنى. �خالف اإلمام مسلم فإنه یذ�ر �ل شيء، ولو 

ختالف في المعنى، وقد ساق المؤلف حدیث وهیب هذا في �تاب الرقاق، عن موسى بن إسماعیل عن لم یترتب علیه ا
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لكنه قال: من خردل من إ�مان �روا�ة مالك، فاعُتِرَض على المصنف بهذا، وال  ،وهیب وسیاقه أتمُّ من سیاق مالك

بن مسلم عن وهیب فقال: من خردل من اعتراض علیه فإن أ�ا �كر بن أبي شیبة أخرج هذا الحدیث في مسنده عن عفان 

قه المصنف، فتبین أنه مراده ال لفظ موسى فتبین أن وهیًبا یوافق مالًكا أحیاًنا و�خالفه أحیاًنا، وقد أخرجه خیر �ما علَّ 

مسلم عن أبي �كر هنا عن أبي �كر هذا، لكن لم �سق لفظه، اإلمام مسلم �سوق الحدیث في الموضع األول، ثم یردفه 

 ل على السابق إما �مثله أو بنحوه.ید لهذا الحدیث وال یذ�ر المتن، و�نما �حی�أسان

ن مأخرجوا من �ان في قلبه مثقال حبة «ووجه مطا�قة هذا الحدیث للترجمة ظاهر، تفاضل أهل اإل�مان في األعمال،  

ي فعلى تفاضل أهل اإل�مان �عني �لهم على هذا المستوى؟ فیهم من عنده أكثر من هذا، فهو دلیل  »خردل من اإل�مان

ائد واإل�مان قدر ز  أعمالهم. یبقى أنه هل �مكن أن �قال لمن لیس في قلبه إال مثقال حبة من خردل مؤمن أو هو مسلم؟

 على ذلك؟ 

 طالب:...

ة هذا �قألن اإلمام البخاري ال �فرق بین اإل�مان واإلسالم، ووجه مطاضل أهل اإل�مان في األعمال؟ تفا :�عني لماذا قال

رر وأراد �إیراده الرد على المرجئة، لما فیه من بیان ضرر المعاصي، �عني ما فیه من بیان ض ،الحدیث للترجمة ظاهر

ل المعاصي مع اإل�مان؛ ألن اإل�مان موجود، اإل�مان موجود، وز�ادة؛ ألن حبة الخردل قدر زائد على ما عنده من أص

 �ضر مع ال :ففیه رّد على المرجئة الذین �قولون  ،وُعذِّب واسود من شدة العذابالتوحید، فاإل�مان موجود، وُأدِخل النار 

 ان أفجر الناس �إ�مان جبر�ل. اإل�مان ذنب، و��م

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

ان على إذا ُأفِرَد اإل�مان، ال ما هو �اإلشكال هنا في إمكان إطالق اإلسالم مع إطالقه هنا، اإلشكال في إطالق اإل�م

ر تقصیرً شخ  هل �ستحق االسم اسم اإل�مان؟ ُمفرِّط،  اظاهرً  اٍص ُمقصِّ

  طالب:...

م ما وأن اإل�مان هو اإلسال ،نعم فاإلشكال ظاهر، لكن على مذهبه وأنه ال فرق بین اللفظین، وأن اإلسالم هو اإل�مان

 إشكال. هفی

 طالب:...

 لكن �لهم �ستحقون وصف اإل�مان.

 طالب:...
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معاصي اده الرد على المرجئة لما فیه من بیان ضرر المعاصي مع اإل�مان، وعلى وعلى المعتزلة في أن القال: وأراد �إیر 

لخوارج على رأي المعتزلة ما ُ�خَرجون، ُ�خلدون في النار، فضًال عن رأي ا »أخرجوا«موجبة للخلود، لماذا؟ ألنه قال: 

 دیث الثاني.نسأل هللا العافیة. وفي الح ،الذین �حكمون علیهم �الكفر

 طالب:...

ر �حبة خردل؟ ال.ف. على أصل التوحید و�ال نعم  أصل التوحید الذي فیه ال إله إال هللا هل �مكن أن ُ�قدَّ

ن بعن أبي أمامة  ن سعد عن صالح عن ابن شهابالحدیث الثاني قال: حدثنا محمد بن عبید هللا قال: حدثنا إبراهیم ب 

ون بینا أنا نائم رأیت الناس ُ�عرض«: -صلى هللا علیه وسلم-ل: قال رسول هللا سهل أنه سمع أ�ا سعید الخدري �قو 

 »ُجرُّهعلي، وعلیهم ُقُمص، منها ما یبلغ الُثدي ومنها ما دون ذلك، وُعِرض علي عمر بن الخطاب وعلیه قمیص �

 . »قالوا: فما أّولت ذلك �ا رسول هللا؟ قال: الدین«، سا�غ وافٍ 

ل أفض :ین أبو �كر الذي تقولون : أتعرُّض لغیر عمر؟ لئال �قول قائل هفضل من غیره؟ أو ما فیهل معنى هذا أن عمر أ

 من عمر؟

 طالب:...

 ؟ماذا

 طالب:...

نعم، تفضیل فاضل �مز�ة أو �خصلة ال �عني أنه أفضل مطلًقا، �عني جاء في فضائل عمر ما ال یوجد في فضائل أبي 

ول أنه أ -علیه السالم-في مناقب إبراهیم  ،ت والمناقب. جاء في فضل إبراهیملكن أبو �كر أفضل �كثیر من الصفا ،�كر

 ؟-علیه الصالة والسالم-لكن هل هذا �قتضي أنه أفضل من محمد  ،من ُ�كسى یوم القیامة، أول من ُ�كسى یوم القیامة

 .ال

لي أم عرش ما أدري أ�عث قبأول من تنشق عنه األرض یوم القیامة أنا، فإذا موسى آخٌذ �قائمة ال«جاء أ�ًضا:  

علیه -، لكن وجود هذه المز�ة هل تقتضي أنه أفضل من محمد -علیه السالم-هذه مز�ة لموسى  »جوزي �صعقة الطور

 ؟ ال.-الصالة والسالم

 طالب:...

 تعرُّض ألحد. هما فی

 طالب:...

 ة أن �كون أفضل مطلًقا. لكن حتى على سبیل التنزُّل أنه ما یلزم أن �كون أفضل �خصل ،إنه تفرد :قلنا 
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ن أبي عقوله: حدثنا محمد بن عبید هللا هو أبو ثابت المدني وأبوه �التصغیر، قوله: عن صالح وابن �یسان تا�عٌي جلیل، 

أمامة بن سهل هو ابن ُحنیف �ما ثبت في روا�ة األصیلي، وأبو أمامة مختلف في صحبته، ولم �صّح له سماع، و�نما 

من  ومن حیث الروا�ة �كون في اإلسناد ثالثة ،شرف الرؤ�ة، و�نما ُذكر في الصحا�ة لشرف الرؤ�ةل ؛ُذِكر في الصحا�ة

 التا�عین، أو تا�عیان وصحابیان. 

أو ثالثة من التا�عین وصحابي.  ،فیه تا�عیان وصحابیان :�عني إذا ثبتت صحبة أبي أمامة بن سهل بن ُحنیف قلنا

علیه -بي لكالم على المتن �أتي في التعبیر؛ ألن هذا موضعه، ألنه رؤ�ا، وعبرها النورجاله �لهم مدنیون، �الذي قبله، وا

�ر ، ومطا�قته للترجمة ظاهرة، من جهة تأو�ل القُمص �الدین، من جهة تأو�ل الُقُمص �الدین، وقد ذ-الصالة والسالم

أكثر  ، ومنهم ما دون ذلك، ومنهم ما هوأنهم متفاضلون في ُلبسها، �عني في هذه الُقُمص، فمنهم ما قمیصه یبلغ الُثدي

لت  -رضي هللا عنه-من ذلك وأسبغ إلى أن جاء عمر  وعلیه قمیص �جره، فهم متفاوتون في هذه القمص التي ُأوِّ

�الدین، ومطا�قته للترجمة ظاهرة من جهة تأو�ل القمص �الدین، وقد ذ�ر أنهم متفاضلون في لبسها، فدل على أنهم 

 ماذا؟ في الدین.ان، طیب الترجمة الدین، تفاضل أهل اإل�مان نعم والتفاضل هنا في متفاضلون في اإل�م

 طالب:...

األعمال  مطا�قة مع الترجمة، لكن الترجمة تفاضل أهل اإل�مان في :اإل�مان قلنا :أّولت ذلك �ا رسول هللا، لو قال :عندك

 ن واإلسالم، واإلسالم، فاإل�ماالتي هي داخلٌة في اإل�مان وهنا قال: الدین. و�ذا نظرنا إلى الترجمة: اإل�مان، واألعمال

 هذا«الدین، إذا ُضمَّ إلیها اإلحسان، �ما جاء في حدیث جبر�ل لما سأل عن اإل�مان واإلسالم واإلحسان، قال:  هما

 . »جبر�ل أتاكم �علمكم دینكم

ا بدون إذا ثم أشبعت الفتحة، وفیه استعمال بین ثم أشبعت الفتح، بین ،أصل بینا بین »بینا أنا نائم رأیت الناس«قوله: 

ا و�دون إذ، وهو فصیٌح عند األصمعي ومن تبعه، و�ن �ان األكثر على خالفه، و�ن �ان األكثر على خالفه، فإن في هذ

 الحدیث ُحجة، فإن في هذا الحدیث حجة. 

أهل  لى قواعد العر�یة فیه خالف �بیر بینذ�رنا مراًرا االحتجاج �الحدیث على قواعد العر�یة، وأن االحتجاج �ه في ع

كن ل ،العلم، وفیه رسالة االحتجاج �الحدیث النبوي على قواعد العر�یة، فیه رسالة، ُطبعت في مجلد، أظنها في العراق

رح شالرسالة موجودة، وفي مقدمة الخزانة �الم طو�ل في هذه المسألة، �حسن الرجوع إلیه، خزانة األدب في شرح شواهد 

ألن  كافیة، في شرح شواهد شرح الكافیة، وهذا الكتاب وأمثاله من �تب شروح الشواهد في غا�ة األهمیة لطالب العلم؛ال

د، و�ذا لة والشواهطالب العلم قد �قرأ في القواعد النظر�ة، في القواعد النظر�ة، وُتشرح له وُ�سَتشهد علیها، وُتذَ�ر لها األمث

نده شيء من الخلل في تحصیل هذه القواعد، لكنه إذا راجع هذه القواعد، �طر�قة انتهى على هذا الوجه قد �حصل ع

 عكًسا ثبتت هذه القواعد في ذهنه. عكسیة، فأخذها طرًدا ثم عاد إلیها



 
 

 
 

=yÎwì=}àèÌá_Ägÿ^=F۱٤۰==E=
=

١٠ 

 یة، �قراءة�عني مثل ما تقرأ �تب القواعد الفقهیة، ثم تطبق علیها األمثلة التي یذ�رها العلماء، ثم تعود إلیها مرة ثان 

قتین، إما ثلة واستنباط القواعد منها، فالشواهد عبارة عن أمثلة من �الم العرب، �ستنبط منها قواعد، فأنت على الطر�األم

ر�قة استوعبت من، في الطر�قة األولى أكملت في الطر�قة الثانیة، وعلى هذا تألیف األصول عند المتكلمین، و�قابلهم ط

وأقعد،  و�قرأ على هذه الطر�قة، فیكون إلمامه بهذا الفن أقوى، ،هذه الطر�قةالحنفیة، فیحسن �طالب العلم أن �قرأ على 

 واعد من خالل األمثلة في مواطنها.و�ذا انضاف إلى ذلك تقر�ر هذه الق

نَّة  آل�ة، وأمثلة من �الم العرب، مّرت علیك هذه ا ،�عني عندك قواعد �ستدل لها �أمثلة من القرآن، وأمثلة من السُّ

ي فسرون في تفسیرها إلى هذه القاعدة التي ُوِجدت في �تب النحو مثًال، ثبتت عندك، أو جاء الحدیث الذوتعّرض الم

فمّر علیك هذا الحدیث صار الحدیث هو همك، وهذا  ،ُ�َطبَّق علیه قاعدة أصولیة مثًال أو قاعدة من قواعد الفقه

دیث، لك تجدون من له عنا�ة �كتب التفسیر أو شروح الحاالستنباط أ�ًضا من أولو�اتك، ثبتت هذه القاعدة في ذهنك، ولذ

صین الذین اقتصروا على �تب التخصص، ومّر بنا من  عنده من تفاصیل المسائل في جمیع الفنون أكثر من المتخصِّ

 نهامسائل االعتقاد في شروح البخاري وغیرها من الشروح وفي التفاسیر ما ال �عرفه المتخصصون في مسائل العقیدة؛ أل

نظر�ة  ، فتؤخذاُتذَ�ر على سبیل البسط مقرونة بدلیلها الذي استنبطت منه، وهناك في المتن العقدي ُتعَصر المسألة عصرً 

  ن هنا تؤخذ مبسوطة مقرونة �أصلها.لك ،جافة

أ قر من أنفع األمور لطالب العلم أن �قرأ العلوم على جمیع الطرق الممكنة، ما �قتصر على المتون المتبعة و�فأقول 

كًسا شروحها و�نتهي، ال بد أن �حصل عنده شيء من الخلل؛ ألنه لن �حفظ �ل شيء، لكن إذا قرأها طرًدا ثم �ّر إلیها ع

استفاد، مثل ما تذهب مع طر�ق، تذهب مع طر�ق، تحفظ �عض ما فیه من المعالم، لكن إذا رجعت علیه مرة ثانیة 

توعب وعلى طر�قتین مرة مع طر�قة الرائح ومرة مع الطر�ق الجاي، تس إشكال؛ ألنك مرتین هاستقّر في ذهنك انتهى ما فی

 أكثر.

ح  وهو فصیح عند األصمعي ومن تبعه و�ذا �ان، و�ن �ان األكثر على خالفه فإن في هذا الحدیث حجة، ابن حجر ُیرجِّ

یح صحح لمشكالت الجامع الأن الحدیث �حَتجُّ �ه في قواعد العر�یة، ولو معنا �تاب ابن مالك شواهد التوضیح والتصحی

  نجده یتكلم على هذه المسألة.

وهو  ،والتخفیف وقوله: الُثِدّي �ضم المثلثة و�سر الدال المهملة، وتشدید الیاء التحتانیة جمع َثْدي �فتح أوله و�سكان ثانیه

ٌر عند معظم أهل اللغة،  رمذ�َّ لرجل اشهور أنه ُ�طلق في وُحِكي أنه مؤنث، والم ،عند معظم أهل اللغة، الَثدي ُمذ�َّ

 :ة، وقیلوالمرأة، �قال: ثدي المرأة وثدي الرجل، لكن منهم من �خّص الثدي �المرأة و�قال لما �قابله في الرجل: ُثْنُدو 

 یدعي أنه ُأطلق في الحدیث مجاًزا.�ختصُّ �المرأة، وهذا الحدیث یرده، ولعل قائل هذا 

 �هللا أعلم.  
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 ه وصحبه أجمعین.اللهم صل على محمد وعلى آل

 طالب:...

 ؟ماذا

 : .......طالب

 تصغیر؟ 

 طالب:...

  هو أنت، من عندك هذا.

 طالب:... 

 ؟ماذا

 طالب:...

في اإلغراب، في اإلغراب البخاري قد �عمد إلى الغامض مع وجود ما هو أوضح منه، هو في  -رحمه هللا-على طر�قته 

 . ا مرسًال، سهًال واضًحا، هذا ما یر�ي طالب علم�المً صحیحه من أجل شحن الذهن، ما �جعل الطالب �قرأ 

 طالب:...

 ي ما فیها أدنى إشكال هذا ما �خرج طالب علم،العلوم من خالل �تب المعاصر�ن التإن تدر�س  :مثل ما قلنا مراًرا

 ،لهم ابً لیس هذا تعذیولیس من �اب التعذیب لطالب العلم أن ُتوعَّر العبارات في الكتب، والمتون، وُتصعَّب على الطالب 

 و�نما هو تر�یة لهم؛ ألن الطالب إذا ختم الفن على هذه الطر�قة ما �شكل علیه شيء.

 طالب:...

 .نعم

 طالب:...

 أنه مجرد التصدیق؟

 طالب:...

علیه -قالها، لكن هل تخلف العمل عنده  -علیه الصالة والسالم-التقوى ها هنا هو �ستدل �أن النبي  :ي �قولذال

 ؟ -ة والسالمالصال

أنتم تهتمون  :مسرف على نفسه و�قولهو التقوى ها هنا و  :تجد الصورة الظاهرة ُتكذِّب هذه الدعوى عند من �قول

لكن  ،وصار، هذا �الم، من یثبت دعواك؟ هذا وجدنا ما یثبت دعواه  ا،وصار تقی�  ا،ومن ر�ى لحیته صار دّینً  ،�المظاهر

 أنت من یثبت دعواك؟
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 طالب:...

 ٌذ منه. مأخو 

 اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.


